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Verze final ze dne 04.06.2022 

Změny zapsány 4.6.2022 

Vnitroklubové Stanovy MAGNARIDERS OWNERS CLUB ČR z.s. 

  

(Pozn.: změny v kalendářním roce jsou provedeny přeškrtnutím a doplněný/změněný text označen červeně. Po 1.1. následujícího roku se 

přeškrtnuté změny smažou a červené texty se přebarví na černo). 

 

1. Při ukončení členství v MAGNARIDERS OWNERS CLUB z.s.- dále jen (Klub) je bývalý člen 

povinen vrátit nášivku velkého zádového znaku Klubu. Za toto vrácení mu bude vyplacena 

částka, kterou za nášivku zaplatil. Tuto nášivku Klubu předá regionálnímu zástupci nebo odešle 

na adresu Klubu do 30 ti dnů od ukončení členství. 

2. V případě nesplnění této povinnosti bude veden na oficiálních webových stránkách Klubu v 

oddělení " black list " aby bylo zcela zjevně jasné, bývalý člen již není právoplatným členem 

Klubu a velkou zádovou nášivku používá v rozporu ze Stanovami Klubu. 

3. Velká zádová nášivka Klubu zůstává bývalému aktivnímu členu Klubu, který o to projeví zájem 

a jenž např. ze zdravotních důvodů již nemůže jezdit na motocyklu. Tento se stává tzv. " 

Čestným členem " Klubu. (např. důchodci a invalidé). 

4. Při úmrtí člena Klubu rozhodne o navrácení či ponechání velké zádové nášivky Klubu 

pozůstalým Výbor klubu. 

5. Každý člen Klubu je povinen hlásit pověřenému členu vedení klubu do 14.dní změnu osobních 

údajů. 

6. O možnost pořádání Srazů Klubu požádá zájemce na webových stránkách Klubu, 

prostřednictvím správce webových stránek Klubu, minimálně dva roku před uvažovaným 

termínem Srazu. Správce webových stránek Klubu potvrdí zájemci volný termín, případně 

dohodne první volný následující termín. 

7. Finanční platbu za účast na Klubovém Srazu je člen povinen zaplatit do termínu a ve výši, který 

zveřejní pořadatel srazu v daném roce. Rovněž tak je povinen postupovat dle pokynů 

pořadatele Srazu ohledně přihlášení, evidence a dalších podmínek pro pořádaný Sraz. V 

případě nesplnění těchto podmínek nebude později brán zřetel na jeho požadavky ohledně 

účasti na Srazu, zejména zajištění ubytování a jídla. 

8. Konání Členské schůze klubu se bude konat na každoročním Srazu Klubu, dle Stanov Klubu. 

Termín konání Členské schůze vyhlásí Předseda Výboru klubu. Účast přítomných členů klubu 

je na této schůzi povinná. 

9. Členskou schůzi Klubu řídí Předseda výboru Spolku a program Schůze musí být ohlášen 

v dostatečném předstihu.  Předseda Klubu musí vyhodnotit uplynulé období fungování Klubu 

od poslední Členské schůze. Pokladník Klubu zveřejní finanční záležitosti klubu.  

10. Každý člen Klubu má právo na Členské schůzi prezentovat svůj názor k projednávaným 

tématům a hlasovat o projednávaných tématech, přičemž každý člen má jeden hlas.     

11. Členský příspěvek Klubu uhradí každý člen nejpozději do 28.2. daného kalendářního roku na 

účet Klubu ve výši 1.000, - Kč 

12. Oficiální přijetí do klubu je podmíněno podáním PÍSEMNÉ žádosti a následnou vlastní 

prezentací na srazu před členy klubu. POZOR na článek 3 bod 1.2. Stanov Magnaklubu, kde se 

píše pouze po podání žádosti. Žádost musí být podána písemně.  

13. Celá tříletá doba čekatelství NENÍ podmínkou pro přijetí čekatele za člena klubu. POZOR na 

článek 3 bod 1.2. Stanov Magnaklubu  

14. Čekatel po podání písemné žádosti za čekatele klubu zaplatí členský příspěvek 1.000, -Kč a to 

buďto 3.000, -naráz na 3 roky do předu v čekatelství nebo po 1.000, -Kč každý rok dle termínu 

splatnosti. Platí od roku 2022.  

15. U čekatelů na členství v klubu se počítá s tím, že nejméně 1 x za kalendářní rok zorganizují 

samostatně či ve spolupráci s garantem (uveden na stránkách u jména nebo přezdívky 
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čekatele) nebo i jinými členy klubu pro členy, čekatele klubu i ostatní příznivce z řad zájemců 

akci. Informace o akci se zveřejní na klubových stránkách či v dalších komunikačních kanálech. 

(např. vyjížďku, auto-moto výstavu, grilovačku někde na hřišti, cokoli pro utužení soudržnosti 

klubu atd.)      

16. Každý právoplatný člen klubu i čekatel, pokud se bude účastnit akcí mimo klub ve vestě s 

klubovým znakem musí dodržovat pravidlo " vždy nosit na sobě oblečenou vestu s klubovým 

znakem, a to ať už jde o řádného člena nebo čekatele klubu " po celou dobu své účasti na 

konání akce. Na klubových akcích nošení vesty s klubovým znakem bude na vlastním uvážení 

členů a čekatelů klubu.  

17. Po prvním roce čekatelství se bílá nášivka vrací klubu. Tuto pak dostane další čekatel. Černobílá 

přední nášivka je nášivkou základní, následuje červená a není   nároková. Bude čekateli 

přidělována podle zásluh a aktivity. Není podmínkou, že musí být přidělena po jednom roce 

čekatelství. Černobílou může mít čekatel i několik let. Nášivky se našívají na vestu v tomto 

pořadí: bílá po prvním roce čekatelství, barevná po druhém roce čekatelství. Tato Červená pak 

zůstává čekateli. Nášivky se vždy řádně našívají, aby nedošlo k jejich ztrátě. Bílá nášivka se vrací 

klubu. Tuto pak dostane další čekatel. 

18. Výtěžek z tomboly v max. výši 10.OOO Kč se bude zasílat Matějovi Trubičkovi do jeho 18.let 

věku. Číslo účtu Matěje je 167361342/0300 

19. Čestní členové klubu, kteří jsou vedeni pod bodem 3. vnitroklubových stanov (nejezdící 

důchodci, invalidé) jsou osvobozeni od povinnosti placení členského příspěvku, placení 

příspěvku je dobrovolné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


